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ĪSS PAMATOJUMS

Konkurētspējīga un efektīva telekomunikāciju infrastruktūra ir svarīga ES konkurētspējas 
nodrošināšanai. Tāpēc 2003. gadā stājās spēkā piecas pamatdirektīvas, un ar Komisijas lēmumu 
2002. gadā tika izveidota Eiropas Regulatoru grupa (ERG). 2006. gadā Komisija sagatavoja zi
ņojumu par direktīvu darbību un uzsāka publiskas apspriešanas procedūru. Ziņojumā tika 
konstatēts, ka, piemērojot ES noteikumus, trūkst konsekvences un ka problēmu rada 
neviendabīga regulēšanas vide.

Patlaban ir ierosināta jauna priekšlikumu pakete, lai pārskatītu telekomunikāciju reglamentējo
šos noteikumus un izveidotu Eiropas Elektronisko sakaru tirgus regulatoru (EECMA). Tā darb
ība aptvertu dažādas jomas, tostarp frekvenču spektra menedžmentu, numuru lietošanas ties
ības, drošību un numuru pārvņemšanu. EECMA aizstātu gan ERG, gan Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA), un tai būtu sava valde.

Saskaņā ar Komisijas lēmumu, ar ko izveidoja ERG, procedūras noteikumus ERG pieņem pēc 
vienprātības principa vai, ja nav iespējams pieņemt vienbalsīgu lēmumu — ar divu trešdaļu 
balsu vairākumu. Komisija savā paskaidrojuma rakstā attiecībā uz EECMA atzīmē, ka praksē
ERG parasti mēģina panākt visu 27 regulatoru vienošanos.

Referente uzskata, ka būtu lietderīgi paplašināt ERG kompetenci, maksimāli izmantojot tās 
pieredzi, īpaši uzdodot tai sekot regulēšanas saskaņotībai un par galīgu pieņemot vairākuma 
balsojuma formu tā darbības veicināšanai. Tomēr pastāv šaubas gan par EECMA izveides 
nepieciešamību — gan vispār, gan piedāvātajā veidā, kā arī par to, vai tai būtu lietderīgi pār
ņemt ENISA un citu iestāžu funkcijas. ERG vai EECMA ir jānodrošina ar stabilu juridisko 
pamatu, kas būtu plašāks par 2002. gada Komisijas lēmumā noteikto, taču tam sekojošās izmai
ņas struktūrā un pienākumos ir būtiskas un skar tādus aspektus, ko jau līdz šim apmierinoši 
veica esošās struktūras. Tāpēc ir jāizvērtē, vai Komisijas pieeja ir samērīga un vai tā neskar 
jomas, kas jāatstāj dalībvalstu kompetencē.

Būtiskākie uzdevumi ir saistīti ar regulēšanu, tāpēc galvenajam virzītājspēkam Regulatorā
jebkurā tā formā ir jābūt pašiem regulatoriem. Komisijas ierosinātā ,,standarta” aģentūras 
struktūra nevar tikt uzskatīta par apmierinošu. Sevišķi tai ir jāparedz lielāka atbildība 
parlamenta priekšā, lai samērotu Komisijas un dalībvalstu intereses. Ir ieteicams jauno strukt
ūru veidot saskaņā ar līguma 95. pantu, kas jau ir šīs regulas pamatā. Šajā sakarā jāpievērš 
uzmanība Eiropas Kopienu tiesas Lielās palātas 2006. gada 2. maija spriedumam lietā C-
217/04 Apvienotā Karaliste/Parlaments un Padome, kurā ir noteikts, ka:

,,nekas EKL 95. panta tekstā neliek secināt, ka Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata pie
ņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to adresātiem būtu jāaprobežojas tikai ar dalībvalstīm.
Faktiski varētu izrādīties nepieciešams – saskaņā ar minētā likumdevēja veiktu analīzi – 
paredzēt kādas Kopienas iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņo
šanas procesa realizācijā”.

Attiecībā uz Komisijas piedāvāto aģentūras struktūru ir jāapsver iespēja meklēt kompromisu 
starp regulatoru padomi un valdi. Ir iespējams arī neveidot valdi un iecelt tikai direktoru. Gad
ījumā, ja tiek veidota valde vai jebkāda veida izpildinstitūcija, ir svarīgi, lai to ieceltu neatkarīgi 
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no Komisijas, ņemot vērā, ka šai institūcijai jāveic Komisijas padomdevēja funkcijas. Tāpēc ir 
ieteicams direktora un jebkuras valdes vai izpildinstitūcijas iecelšanā iesaistīt Parlamentu, nevis 
tikai dalībvalstis un Komisiju.

Tiek atzīts, ka regulators varētu lemt par noteiktiem jautājumiem, bet tas ir skaidri jānosaka 
regulēšanas saskaņotības procesā un turpmākajās rekomendācijās, un Parlamentam tas viss ir r
ūpīgi jāizvērtē.

Priekšlikumā ir ierosināts aizstāt ENISA, kas darbojas neilgu laiku, ar galveno tīklu drošības 
speciālistu un Pastāvīgo tirgus dalībnieku grupu. Nav skaidrs, kādas priekšrocības sniedz 
ierosinātās izmaiņas tā vietā, lai izvērtētu ENISA darbību. Tomēr būtu lietderīgi, ja plašāka 
ieinteresēto tirgus dalībnieku grupa sniegtu ieguldījumu regulatora un Parlamenta darbībā, 
vienlaikus atzīstot, ka jāpievērš uzmanība regulatora neatkarības nodrošināšanai.

Ir arī izteikts priekšlikums, ka EECMA jākonsultē Komisiju attiecībā uz frekvenču spektra 
izmantošanas tiesību piešķiršanu, aizstājot Radiofrekvenču spektra politikas grupu, kas pašlaik 
konsultē Komisiju par frekvenču spektra politiku. Priekšlikumi neparedz, ka Komisijai noteikti 
būtu jāpiešķir šādas frekvenču spektra piešķiršanas tiesības, taču jebkurā gadījumā regulators 
nebūtu tam piemērotākā padomdevēja institūcija, ņemot vērā, ka frekvenču spektra mened
žments nav daudzu to veidojošo valstu regulatoru kompetencē, un tādējādi tiem nav vajadzīgās 
pieredzes. Frekvenču spektrs jāatstāj RSPG pārziņā.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka glob
ālajam telekomunikācijas tirgum ir glob
āls un pārrobežu raksturs, norādot, ka šis 
tirgus atšķiras no telekomunikācijas 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti vienīgi 
valsts līmenī, un ka vienotais tirgus 
visiem globālajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem tiek uzskatīts par tādu, 
kas jānošķir no telekomunikāciju 
pakalpojumiem tikai valsts līmenī.
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Pamatojums

Globālo telekomunikāciju pakalpojumu tirgos tiek izmantoti līgumi, par kuriem jau iepriekš 
panākta vienošanās sarunu ceļā daudzu valstu interesēs, un pasākumi attiecībā uz šiem jaut
ājumiem nav īpaši saistīti ar kādu atsevišķu valsti vai ģeogrāfisku vietu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiek izveidota Eiropas Elektronisko 
sakaru tirgus iestāde, kuras pienākumi izkl
āstīti šajā regulā.

1. Tiek izveidota Eiropas Telekomunik
āciju regulatoru organizācija (BERT), un 
tā ir iestāde, kuras pienākumi izklāstīti šajā
regulā.

Pamatojums

Nav vajadzīgs izveidot tirgus iestādi, un tā jāaizstāj ar padomdevēju komiteju, kas ir paredz
ēta ES tiesību aktos. Eiropas Kopienu Tiesas Lielās palātas 2006. gada 2. maija spriedumā
lietā C-217/04 Apvienotā Karaliste/Parlaments un Padome norādīts, ka Kopienas iestādi var 
izveidot, pamatojoties uz 95. pantu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto īpašās 
zināšanas, kas pieejamas valsts pārvaldes 
iestādēm. Pildot II un III nodaļā uzskaitītos 
uzdevumus, tā sekmē labāku iekšējā
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
tirgus darbību, tostarp jo īpaši visu Kopienu 
aptverošu elektronisko sakaru ieviešanu un 
augsta un efektīva līmeņa tīklu un inform
ācijas drošības nodrošināšanu.

2. Iestāde rīkojas pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu darbības jomā un izmanto īpašās 
zināšanas, kas pieejamas valsts pārvaldes 
iestādēm. Pildot II un III nodaļā uzskaitītos 
uzdevumus, tā sekmē labāku iekšējā
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
tirgus darbību, tostarp jo īpaši visu Kopienu 
aptverošu elektronisko sakaru ieviešanu.

Pamatojums
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Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas T
īklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde veic uzdevumus, sadarbojoties ar 
valsts pārvaldes iestādēm un Komisiju, 
Eiropas elektronisko sakaru regulējuma sist
ēmā.

3. Iestāde veic uzdevumus, sadarbojoties ar 
valsts pārvaldes iestādēm un Komisiju.

Pamatojums

Daudzi Iestādes regulējošie pienākumi jānodala un, un tie paliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes sniedz atzinumus un palīdz 
Komisijai, nodrošinot papildu tehnisku 
atbalstu visu elektronisko sakaru jautājumu 
risināšanā;

(a) pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes sniedz
atzinumus un palīdz Komisijai un Eiropas 
Parlamentam, nodrošinot tiem papildu 
tehnisku atbalstu visu elektronisko sakaru 
jautājumu risināšanā;

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestādi jāizveido, „paredzot, ka tā
atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un iest
ādi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(e) dod padomu un sniedz palīdzību 
Komisijai vai kompetentai struktūrai, ko 
saistībā ar tīkla vai informācijas drošības 
jautājumu, kurš ietilpst Iestādes darbības 
jomā, izraudzījusies dalībvalsts,

svītrots

Pamatojums

Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas T
īklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pieņem individuālus lēmumus par 
Eiropas Telenumerācijas telpas (ETNT) 
numuru izmatošanas tiesību piešķiršanu,

svītrots

Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERO) jau veic apmierinošus pasākumus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) palīdz Komisijai izraudzīties uzņ
ēmumus, kam piešķiramas radiofrekven
ču un numuru izmantošanas tiesības,

svītrots

Pamatojums

Radiofrekvenču lietošanas tiesības un numurus efektīvi pārvalda Radiofrekvenču spektra 
politikas grupa (RSPG), Radiofrekvenču spektra komiteja (RSC) un Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
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3. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iekasē un sadala izmantošanas 
nodevas par radiofrekvenču un numuru 
izmantošanas tiesībām,

svītrots

Pamatojums

Ar spektra jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Radiofrekvenču spektra politikas grupa 
(RSPG).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) ia) izstrādā kopējās nostājas par visu 
Eiropu skarošiem jautājumiem, piem
ēram, par globāliem telekomunikāciju 
pakalpojumiem, lai uzlabotu regulējuma 
atbilstību un veicinātu Viseiropas tirgus 
izveidošanos un noteikumus, kas attiecas 
uz visu Eiropu.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējām ES vispārējām nostādnēm globālu telekomunikāciju pakalpojumu 
sniedzējam jāatbilst visu valsts līmeņa regulējošo iestāžu individuālajām licencēšanas prasīb
ām, lai tie varētu sniegt Viseiropas pakalpojumus. Šie valstu pasākumi ievērojami atšķiras, un 
arī atbilstības saistības, kas izriet no valstu licencēšanas kārtības, ir ļoti dažādas. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde 
sniedz atzinumus par visiem elektronisko 
sakaru jautājumiem.

1. Pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta
pieprasījuma Iestāde sniedz atzinumus par 
3. punktā minētajiem elektronisko sakaru 
jautājumiem. Komisija var pieprasīt 
atzinumu par citiem jautājumiem attiecīb
ā uz elektroniskiem sakariem ar nosac
ījumu, ka pieprasījums ir pamatots un 
samērīgs un ka Eiropas Parlaments un 
Padome ir informēti, un tiem ir dota iesp
ēja izdarīt rūpīgu pārbaudi tajā paša laik
ā, kad notiek pieprasījums.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestādi jāizveido, „paredzot, ka tā
atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un iest
ādi. Komisijas pieprasījumiem par atzinuma sniegšanu jābūt samērīgiem un pamatotiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veicina reglamentējošo konver
ģenci un sekmē pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu noteikumu saskaņotu piemēro
šanu, palīdzot Komisijai sagatavot 
ieteikumus vai lēmumus, kas Komisijai j
āpieņem saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 19. pantu.

2. Iestāde veicina reglamentējošo konver
ģenci un sekmē pamatdirektīvas un īpašo 
direktīvu noteikumu saskaņotu piemēro
šanu, palīdzot Komisijai sagatavot l
ēmumus, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
19. pantu.

Pamatojums

Reglamentējoša konverģence ir obligāta. Ieteikumi nav pakļauti Parlamenta rūpīgai p
ārbaudei, un Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka Iestādi jāizveido, 
„paredzot, ka tā atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ Parlamentam jānodrošina iespēja 
veikt rūpīgu pārbaudi. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Šā panta 1. punktā minētie jautājumi ir š
ādi:

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā
neattiecas.)

Pamatojums

Iestādes pienākumi jāformulē precīzi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) publisko elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu integritāte un drošība, 
tostarp jautājumi, kas saistīti ar drošības 
un/vai integritātes pārkāpumiem, atbilst
īgi Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirekt
īva) 13.a pantam un Direkt
īvas 2002/58/EK (direktīva par privāto dz
īvi un elektronisko komunikāciju) 
4. pantam,

svītrots

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) konkrētu valstu tirgus analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam;

(e) konkrētu valstu tirgus analīze atbilstīgi 
Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
16. pantam, sadarbojoties ar attiecīgām 
valsts pakalpojumu regulējošām iestād
ēm;

Pamatojums

Tirgus analīzi efektīvāk var veikt valsts pakalpojumu regulējošās iestādes, tādēļ ir vēlama 
sadarbība.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) numerācijas jautājumi atbilstīgi Direkt
īvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
10. pantam un piekļuve numuriem un 
pakalpojumiem Kopienā atbilstīgi Direkt
īvas 2002/22/EK (universālā pakalpojuma 
direktīva) 28. pantam,

svītrots

Pamatojums

Šie pienākumi saglabājas dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) pasākumi, kas saistīti ar radiofrekven
ču jautājumiem, atbilstīgi Lēmuma 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums) 2. pantam,

svītrots

Pamatojums

Ar spektra jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Radiofrekvenču spektra politikas grupa 
(RSPG).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (at
ļauju izsniegšanas direktīva) 6.a un 
6.b pantam

svītrots
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(i) saskaņoti nosacījumi par radiofrekven
ču vai numuru izmantošanas tiesībām,
(ii) tādu izmantošanas tiesību grozīšana 
vai atsaukšana, kas piešķirtas koordinējot 
vai saskaņojot,

iii) tādu uzņēmumu atlase, kam individu
ālas frekvenču vai numuru izmantošanas 
tiesības varētu piešķirt pakalpojumiem ar 
starptautisku potenciālu.

Pamatojums

Ar spektra jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Radiofrekvenču spektra politikas grupa 
(RSPG).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) pasākumi, lai nodrošinātu kopēju 
Viseiropas noteikumu un prasību izstrādā
šanu attiecībā uz globālu telekomunik
āciju pakalpojumu sniedzējiem.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējām ES vispārējām nostādnēm globālu telekomunikāciju pakalpojumu 
sniedzējam jāatbilst visu valsts līmeņa regulējošo iestāžu individuālajām licencēšanas prasīb
ām, lai tie varētu sniegt Viseiropas pakalpojumus. Šie valstu pasākumi ievērojami atšķiras, un 
arī atbilstības saistības, kas izriet no valstu licencēšanas izsniegšanas kārtības, ir ļoti daž
ādas. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4a. Visus Iestādes atzinumus nosūta 
Eiropas Parlamentam, un Iestāde saistībā
ar regulatīvo kontroles procedūru informē
Eiropas Parlamentu par saviem gal
īgajiem priekšlikumiem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestādi jāizveido, „paredzot, ka tā
atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un iest
ādi. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa Iestādei veikt īpaša konkr
ēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde sniedz 
atzinumu un vajadzīgo informāciju 
Komisijai, tostarp par sabiedriskās apsprie
šanas un tirgus analīzes rezultātiem.  Ja iest
āde konstatē, ka konkurence šajā tirgū nav 
pilnvērtīga, pēc sabiedriskās apspriešanas tā
atzinumā iekļauj pasākuma projektu, nor
ādot uzņēmumus, ko uzskata par tādiem, 
kuri jāatzīst par uzņēmumiem, kam ir b
ūtiska ietekme minētajā tirgū, un atbilstīgos 
pienākumus, kas jāuzliek.

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 16. panta 7. punktam 
Komisija pieprasa Iestādei veikt īpaša konkr
ēta tirgus analīzi dalībvalstī, Iestāde veic 
tirgus analīzi, sadarbojoties ar attiecīgu 
valsts pakalpojumu regulējošu iestādi. T
ās sniedz kopīgu atzinumu, kuru obligāti p
ārrauga iestāde, un vajadzīgo informāciju 
Komisijai, tostarp par sabiedriskās apsprie
šanas un tirgus analīzes rezultātiem. Ja iest
āde un valsts pakalpojumu regulējošā iest
āde konstatē, ka konkurence šajā tirgū nav 
pilnvērtīga, pēc sabiedriskās apspriešanas tā
atzinumā iekļauj pasākuma projektu, nor
ādot uzņēmumus, ko tās uzskata par t
ādiem, kuri jāatzīst par uzņēmumiem, kam 
ir būtiska ietekme minētajā tirgū, un atbilst
īgos pienākumus, kas jāuzliek.

2. Attiecīgā gadījumā pirms atzinuma snieg
šanas Komisijai Iestāde var apspriesties ar 
valsts konkurences iestādēm.

2. Pirms atzinuma sniegšanas Komisijai Iest
āde apspriežas ar valsts konkurences iestād
ēm.

3. Iestāde un valsts regulējošā iestāde pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai visu pieejamo 
informāciju, lai izpildītu 1. punktā minētos 
uzdevumus.

3. Iestāde un valsts regulējošā iestāde pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai visu pieejamo 
informāciju, lai izpildītu 1. punktā minētos 
uzdevumus.

Pamatojums
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Tirgus analīzes var veikt efektīvāk, tieši iesaistot valsts pakalpojumu regulējošas iestādes. Iest
ādei jāpārrauga analīzes veikšanas process, un tā ir kompetenta sniegt ieteikumus. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var pieņemt individuālus l
ēmumus par Eiropas Telenumerācijas 
telpas (ETNT) numuru izmantošanas ties
ību piešķiršanu atbilstīgi Direkt
īvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 
10. pantam. Iestāde to dalībvalstu vārdā, 
kam piešķirta sākuma ciparu kombinācija 
(3883), atbild arī par Eiropas Telenumer
ācijas telpas (ETNT) pārvaldību un attīst
ību.

svītrots

Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERO) jau veic apmierinošus pasākumus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veic uzdevumus, kas saistīti ar 
harmonizēto numuru sēriju piešķiršanu 
un pārvaldību atbilstīgi Direktīvas 
2002/21/EK (pamatdirektīva) 10. panta 
4. punktam.

svītrots

Pamatojums

Eiropas Radiosakaru birojs (ERO) jau veic apmierinošus pasākumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
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10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieprasījuma Iestāde sniedz padomu 
Komisijai un jo īpaši par tehniskiem vai
ekonomiskiem aspektiem veic pētījumus 
un analīzi par radiofrekvenču izmanto
šanu elektroniskajiem sakariem Kopienā.

1. Pēc pieprasījuma Iestāde attiecīgā gad
ījumā sniedz padomu Komisijai un 
Radiofrekvenču spektra politikas grupai
(RSPG) saistībā ar Iestādes kompetencē
esošajiem, ja šie jautājumi ietekmē vai tos 
ietekmē radiofrekvenču izmantošana 
elektroniskajiem sakariem Kopienā. Iestāde 
attiecīgos gadījumos strāda, ciesi 
sadarbojoties ar RSPG.

Pamatojums

Jāsaglabā Radiofrekvenču spektra kompetence attiecībā uz jautājumiem par spektru, bet 
attiecīgā gadījumā Iestādei jāveic sadarbība un jāsniedz atbalsts.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieprasījuma Iestāde sniedz padomu
Komisijai par to, kā izstrādāt kopējās 
politikas mērķus, kas minēti Lēmuma 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums) 6. panta 3. punktā, ja tie attiecas 
uz elektronisko sakaru nozari.

3. Komisija var pieprasīt, lai Iestāde 
sniedz padomu Radiofrekvenču spektra 
politikas grupai par to, kā izstrādāt kopējās 
politikas mērķus, kas minēti Lēmuma 
Nr. 676/2002/EK (Radiofrekvenču spektra 
lēmums) 6. panta 3. punktā, ja tie attiecas 
uz elektronisko sakaru nozari.

Pamatojums

Jāsaglabā Radiofrekvenču spektra kompetence attiecībā uz jautājumiem par spektru, bet 
attiecīgā gadījumā Iestādei jāveic sadarbība un jāsniedz atbalsts.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4. Iestāde publicē tādu gada ziņojumu par 
paredzamajām tendencēm frekvenču jomā
elektronisko sakaru nozarē un politikā, kurā
norāda iespējamās vajadzības un gaidāmos 
uzdevumus.

4. Iestāde kopā ar RSPG regulāri 
sagatavo piezīmes par paredzamajām 
tendencēm frekvenču jomā elektronisko 
sakaru nozarē un politikā. Attiecīgā gad
ījumā laiku pa laikam vai arī pēc 
Komisijas pieprasījuma Iestāde iesniedz zi
ņojumu, kurā norāda iespējamās vajadzības 
un gaidāmos uzdevumus.

Pamatojums

Pienākums sagatavot gada ziņojumu ir pārspīlēts un apgrūtinošs. Ziņojumi jāsagatavo, ja Iest
āde to spēj izdarīt, un tad, kad tā to spēj, vai arī tad, ja tas tiek pieprasīts, kā paredzēts 
iepriekš. Radiofrekvenču spektra politikas grupas (RSPG) var būt labāk piemērota, lai veiktu 
šo pienākumu. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu sniegtais Iest
ādes atzinums ir par kopīgu atlases 
procedūru, ko piemēro izmantošanas ties
ībām, kas ir Direktīvas 2002/20/EK (at
ļauju izsniegšanas direktīva) 6.b panta 
darbības jomā, šajā atzinumā jo īpaši:

svītrots

(a) nosaka elektronisko sakaru 
pakalpojumus, kurus sniegt Kopienā
starptautiskā mērogā būtu izdevīgi, jo 
tiktu izmantotas frekvences vai numuri, 
uz kuriem tiesības piešķirtu ar vienu 
procedūru un ar vieniem un tiem pašiem 
nosacījumiem;
(b) noteiktu numurus un numuru sērijas, 
ko varētu izmantot šādiem 
pakalpojumiem;

(c) novērtētu šādu pakalpojumu faktisko 
vai iespējamo pieprasījumu Kopienā un
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(d) noteiktu ierobežojumus, ko tā uzskata 
par lietderīgiem attiecībā uz to izmanto
šanas tiesību skaitu, kuras piedāvā kop
īgajā atlases procedūrā, un procedūras, 
kas jāievēro, atlasot uzņēmumus, kuriem 
piešķiramas minētās tiesības, attiecīgā
gadījumā pienācīgi ņemot vērā principus, 
kas izklāstīti Direktīvas 2002/20/EK (at
ļauju izsniegšanas direktīva) 7. pantā.

Pamatojums

Šie pienākumi saglabājas dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Priekšlikums par uzņēmumu atlasi

Atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva) 6.b pantam Iestāde

(a) pieņem no uzņēmumiem un izskata 
radiofrekvenču un numuru izmantošanas 
tiesību pieteikumus un iekasē administrat
īvos maksājumus un nodevas, kas uzliktas 
uzņēmumiem atbilstīgi kopīgai atlases 
procedūrai;
(b) veic kopīgo atlases procedūru un 
iesaka uzņēmumus, kam saskaņā ar min
ētajiem noteikumiem var piešķirt individu
ālas izmantošanas tiesības;
(c) iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā
raksturoti saņemtie pieteikumi, novērtēti 
minētie pieteikumi, ierosināti individuālu 
izmantošanas tiesību piešķiršanai 
visatbilstošākie uzņēmumi un pamatota šī
atlase, atsaucoties uz atlases kritērijiem, 
kas izklāstīti atbilstīgajā īstenošanas pas
ākumā.
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Pamatojums

Radiofrekvenču lietošanas tiesības un numurus efektīvi pārvalda Radiofrekvenču spektra 
politikas grupa (RSPG), Radiofrekvenču spektra komiteja (RSC) un Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde sniedz 
Komisijai atzinumu par tādu izmantošanas 
tiesību atsaukšanu, kas piešķirtas kopīgajās 
procedūrās, kuras paredzētas atbilstīgi 
Direktīvas 2002/20/EK (atļauju izsnieg
šanas direktīva) 6.b pantam.

Pēc Komisijas vai Radiofrekvenču spektra 
politikas grupas pieprasījuma Iestāde 
sniedz Komisijai un Radiofrekvenču 
spektra politikas grupai atzinumu par tādu 
izmantošanas tiesību atsaukšanu, kas pieš
ķirtas kopīgajās procedūrās, kuras paredz
ētas atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (at
ļauju izsniegšanas direktīva) 6.b pantam.

Pamatojums

Iestādei jāveic koordinējoši pienākumi spektra pārvaldībā, strādājot kopā gan ar Komisiju, 
gan ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu (RSPG).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 4. panta 3. punkta b) apak
špunktā un 19. panta 4. un 5. punktā min
ētajiem uzdevumiem Iestāde palīdz attīstīt 
tīklu un informācijas drošības kultūru, jo 
īpaši

Attiecīgā gadījumā iestāde darbojas saska
ņoti ar Eiropas Tīkla un informācijas dro
šības aģentūras (ENISA). Pēc Komisijas 
un Eiropas Tīkla un informācijas droš
ības aģentūras (ENISA) pieprasījuma Iest
āde sniedz atzinumu Komisijai un Eiropas 
Tīkla un informācijas drošības aģentūrai 
(ENISA) par drošības jautājumiem.

Adlib Express Watermark



AD\726131LV.doc 19/48 PE402.731v02-00

LV

(a) veicinot Komisijas un dalībvalstu 
sadarbību, kopīgu metožu izstrādāšanu, 
lai novērstu tīkla un informācijas droš
ības problēmas, risinātu tās un reaģētu uz 
tām;

(b) informējot Komisiju par pētījumiem t
īklu un informācijas drošības jomā, kā arī
par efektīvu riska novēršanas tehnoloģiju 
izmantošanu un veicinot riska novērtē
šanu, savstarpēji savietojamus riska p
ārvaldības risinājumus un pētījumus par 
novēršanas pārvaldības risinājumiem 
publiskā un privātā sektora organizācijās, 
un

(c) sekmējot Kopienas centienus 
sadarboties ar trešām valstīm un attiecīgā
gadījumā ar starptautiskām organizācij
ām, lai veicinātu vienotu starptautisku 
pieeju tīklu un informācijas drošības jaut
ājumiem.

Pamatojums

Lai gan ir vēlams saņemt Iestādes ieguldījumu, ar drošības jautājumiem efektīvi jau 
nodarbojas Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra (ENISA), un tās kompetence šaj
ā jomā jāsaglabā arī turpmāk.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde pēc savas ierosmes var sniegt 
atzinumu Komisijai par jautājumiem, kas 
minēti 4. panta 2. punktā, 7. panta 1. punkt
ā, 8. panta 3. punktā, 10. panta 1. punktā, 
12., 14., 21. un 22. pantā.

Iestāde pēc savas ierosmes var sniegt 
atzinumu Eiropas Parlamentam un
Komisijai jo īpaši par jautājumiem, kas min
ēti 4. panta 2. punktā, 7. panta 1. punktā, 
8. panta 3. punktā, 10. panta 1. punktā, 12., 
14., 21. un 22. pantā.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestādi jāizveido, „paredzot, ka tā
atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un iest
ādi. Ar citiem grozījumiem 12. pants jau ir svītrots, jo radiofrekvenču lietošanas tiesības un 
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numurus efektīvi jau pārvalda Radiofrekvenču spektra politikas grupa (RSPG), Radiofrekven
ču spektra komiteja (RSC) un Komunikāciju komiteja.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Administratīvo maksājumu iekasēšana 

par Iestādes pakalpojumiem

1. Komisija nosaka administratīvos maks
ājumus, ko uzliek uzņēmumiem par Iest
ādes sniegtajiem pakalpojumiem atbilstīgi 
54. panta 2. punktā minētajai procedūrai 
un pamatojoties uz Iestādes atzinumu. 
Iestāde iekasē šos administratīvos maks
ājumus.

2. Administratīvos maksājumus atseviš
ķiem uzņēmumiem uzliek objektīvi, p
ārredzami un samērīgi, lai papildu 
administratīvās izmaksas un saistītie 
maksājumi būtu iespējami mazāki.
3. Šā panta 1. punktā minētie administrat
īvie maksājumi var būt par

(a) administratīvajām izmaksām, kas Iest
ādei radušās, vadot atlases procedūru 
atbilstīgi 12. pantam,
(b) pārsūdzību izskatīšanu saskaņā ar 
34. pantu,

(c) administratīvajām izmaksām, kas Iest
ādei radušās, pārvaldot Eiropas 
Telenumerācijas telpu atbilstīgi 
8. pantam. Visus maksājumus aprēķina 
un maksā euro.

4. Administratīvo maksājumu summu 
nosaka tādu, lai nodrošinātu, ka ar ieņ
ēmumiem, ko dod šie maksājumi, princip
ā pietiek, lai pilnībā segtu sniegto 
pakalpojumu izmaksas.
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5. Iestāde publicē gada pārskatu par 
administratīvajām izmaksām un maks
ājumiem. Ja maksājumu kopsumma un 
kopējā administratīvo izdevumu summa 
atšķiras, Iestāde sniedz atzinumu 
Komisijai, norādot, kādas ir atbilstīgas 
korekcijas, kas izdarāmas, nosakot maks
ājumus.

Pamatojums

Šie pienākumi jāatstāj dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Izmantošanas nodevu par radiofrekvenču 

un numuru izmantošanas tiesībām un 
kopīgas atlases procedūras administratīvo 

maksājumu iekasēšana un sadalīšana

1. Ja atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK (at
ļauju izsniegšanas direktīva) 6.b pantam 
uzņēmumiem uzliek izmantošanas 
nodevas par radiofrekvenču un numuru 
izmantošanas tiesībām, ko piešķir, veicot 
kopīgu atlases procedūru, Iestāde atbild 
par šādu izmantošanas nodevu iekasē
šanu un sadalīšanu.

Kad Iestāde ir saņēmusi izmantošanas 
nodevas, tās sadala starp attiecīgajām dal
ībvalstīm un Iestādi, ievērojot termiņu un 
sadalījuma attiecību, kas atbilstīgi Direkt
īvas 2002/20/EK (atļauju izsniegšanas 
direktīva) 6.b pantam jānosaka Komisijai.
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Ja Komisija nenosaka termiņu un sadal
ījuma attiecību, izmantošanas nodevas j
āsadala, vadoties pēc to dalībvalsts iedz
īvotāju skaita, kam vajadzēja piešķirt 
izmantošanas tiesības iepriekšējā gadā, 
kas beidzās pirms atlases procedūras sāk
šanas.
2. Iestāde atbild par to administratīvo 
maksājumu iekasēšanu un sadali, kas par 
tiesībām izmantot frekvences un numurus 
uzlikti atlasītajiem uzņēmumiem pēc kop
īgas atlases procedūras, lai segtu valsts p
ārvaldes iestāžu administratīvās izmaksas 
par kopīgo izmantošanas nosacījumu iev
ērošanas pārraudzību.

Šā punkta pirmajā daļā minētos 
administratīvos maksājumus pēc to saņem
šanas Iestāde sadala attiecīgajām valsts p
ārvaldes iestādēm atbilstīgi valsts p
ārvaldes iestāžu uzrādītajām pārraudzības 
izmaksu summām.

Pamatojums

Ar spektra jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Radiofrekvenču spektra politikas grupa 
(RSPG).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina inform
ācijas apmaiņu gan dalībvalstu starpā, gan 
starp dalībvalstīm, valsts pārvaldes iestādēm 
un Komisiju par stāvokli un attīstību 
elektroniskos sakaru tīklus un 
pakalpojumus, tostarp tīklu un inform
ācijas drošību, regulatīvo darbību jomā.

1. Iestāde, ņemot vērā Kopienas 
elektronisko sakaru politiku, veicina inform
ācijas apmaiņu gan dalībvalstu starpā, gan 
starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm, 
valsts pārvaldes iestādēm un Komisiju par 
stāvokli un attīstību elektrosakaru tīklu un 
pakalpojumu regulatīvo darbību jomā.

Pamatojums
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Iestādei nevar piešķirt drošības nodrošināšanas pilnvaras, kuras jau efektīvi pilda Eiropas T
īklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sniedzot ziņojumu par atšķirībām 
reglamentēšanas praksē un priekšlikumus 
par to, kā panākt šīs prakses konverģenci. 
Ja Iestāde uzskata, ka vajadzīgi saistoši 
noteikumi attiecībā uz reglamentējošo 
praksi, tā Komisijai sniedz attiecīgus
ieteikumus, tostarp arī par šo noteikumu 
izpildi. Iestādei var piešķirt izpildes 
pilnvaras.

Pamatojums

Reglamentējošā konverģence ir obligāta; tas ir vajadzīgs kopā ar izpildes mehānismu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde vāc atbilstīgu informāciju, jo 
īpaši saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 
(pamatdirektīva) 13.a. pantu, lai analizētu
pašreizējos un jaunos riskus. Tā jo īpaši 
analizē Eiropas mēroga riskus, kas var 
ietekmēt elektronisko sakaru tīklu elastību 
un pieejamību, tajos saņemtās un nosūtīt
ās informācijas autentiskumu, integritāti 
un konfidencialitāti, un sniedz analīzes 
rezultātus dalībvalstīm un Komisijai.

svītrots

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
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ģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde sekmē informētību un savlaic
īgas, objektīvas un visaptverošas inform
ācijas, tostarp par tīklu un informācijas 
drošības jautājumiem, pieejamību visiem 
izmantotājiem, veicinot, inter alia, apmai
ņu ar pašlaik labāko praksi, tostarp lietot
āju brīdināšanas metodēm, un cenšoties 
rast sinerģiju starp publiskā un privātā
sektora iniciatīvām.

svītrots

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
20 pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde atbild par tādas Kopienā ceļojo
šiem mobilo sakaru operatora klientiem 
paredzētās balss un datu pakalpojumu 
cenu datubāzes pārvaldību un publicē
šanu, kurā attiecīgā gadījumā ir arī
informācija par konkrētām viesabonē
šanas zvanu izdarīšanas un saņemšanas 
izmaksām Kopienas visattālākajos re
ģionos. Tā pārrauga šādu cenu tendences 
un publicē gada ziņojumu.

svītrots

Pamatojums

Iejaukšanās mobilo sakaru un datu viesabonēšanā bija paredzēta kā pasākums, lai iejauktos 
tirgus darbībā, un nebija domāts kā pastāvīgs pasākums. Nepārtraukta uzraudzības īsteno
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šana ietilpst Komisijas kompetencē; to var pieprasīt, bet tā nav jāpiemin regulā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas pieprasījuma Iestāde var 
veikt konkrētus papildu uzdevumus.

Pēc Komisijas vai Eiropas Parlamenta
pieprasījuma Iestāde var veikt konkrētus 
papildu uzdevumus visos jautājumos, kas 
attiecas uz elektroniskajiem sakariem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā noteikts, ka iestādi jāizveido, „paredzot, ka tā
atskaitās Eiropas Parlamentam”. Tādēļ jānodrošina ciešāka saikne starp Parlamentu un iest
ādi. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
24. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valde, svītrots

Pamatojums

Valde var apdraudēt reglamentējošo institūciju neatkarību, veido nevajadzīgu birokrātijas sl
āni un tā jāatceļ. 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
24. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) galvenais tīkla drošības speciālists, svītrots

Pamatojums
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Iestādes kompetencē nevar būt drošības jautājumi; tas dublē galvenā tīkla drošības speci
ālista pienākumus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
24. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) apelācijas padome. svītrots

Pamatojums

Iestādes kompetencē nevar būt numuru izmantošanas tiesību jautājumi; tas dublē Apelācijas 
padomes pienākumus. 

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Valde

1. Valde sastāvā ir divpadsmit locekļi. Se
šus ieceļ Komisija, un sešus — Padome. 
Valdes locekļus ieceļ, nodrošinot visaugst
āko kompetences un neatkarības 
standartu ievērošanu un atbilstīgo īpašo 
zināšanu jomu plašu pārstāvību. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienu reizi 
atjaunot.

2. Valde no savu locekļu vidus ievēl priek
šsēdētāju un viņa vietnieku. Priekšsēdēt
āja vietnieks automātiski aizvieto priekšs
ēdētāju, ja priekšsēdētājs nevar veikt savas 
funkcijas. Priekšsēdētāja un priekšsēdēt
āja vietnieka pilnvaru termiņš ir divarpus 
gadi, un šo termiņu var atjaunot. Tomēr 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņu katrā ziņā pārtrauc, ja 
tie vairs nav valdes locekļi.
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3. Valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēd
ētājs. Iestādes direktors piedalās apspried
ēs, ja vien valde nelemj citādi. Valdes uz 
regulārajām apspriedēm sanāk vismaz 
divas reizes gadā. Tā sanāk arī pēc priekšs
ēdētāja ierosmes, pēc Komisijas piepras
ījuma vai pēc vismaz trešās daļas valdes 
locekļu pieprasījuma. Valde var uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotāju piedalīties 
jebkuru personu, kuras atzinums var būt 
svarīgs. Valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Iestāde sniedz valdei sekretariāta 
pakalpojumus.

4. Valde lēmumus pieņem ar balsu vair
ākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo 
valdes locekļu balsu.
5. Katram valdes loceklim ir viena balss. 
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
reglamentā, tostarp precizē apstākļus, k
ādos viens loceklis var darboties cita locek
ļa vārdā, un attiecīgā gadījumā
noteikumus par kvorumu.

Pamatojums
Valde var apdraudēt reglamentējošo institūciju neatkarību, veido nevajadzīgu birokrātijas sl
āni un tā jāatceļ.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, atbilstīgi 29. panta 2. punktam
ieceļ direktoru.

Eiropas Parlamentam vienojoties ar
Padomi un pēc apspriešanās ar Komisiju 
direktoru ieceļ atbilstīgi 29. panta 
2. punktam.

2. Valde, apspriežoties ar direktoru, atbilst
īgi 31. panta 2. punktam ieceļ galveno t
īklu drošības speciālistu.

3. Atbilstīgi 27. panta 1. punktam valde 
ieceļ regulatoru padomes locekļus.
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4. Atbilstīgi 33. panta 1. punktam valde 
ieceļ apelācijas padomes locekļus.
5. Katru gadu līdz 30. septembrim valde, 
apspriežoties ar Komisiju un saņemot 
regulatoru padomes apstiprinājumu 
atbilstīgi 28. panta 3. punktam, pieņem 
Iestādes nākamā gada darba programmu 
un nosūta to Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai. Darba 
programmas pieņemšana neietekmē
gadskārtējo budžeta procedūru.

6. Valde izmanto budžeta pilnvaras saska
ņā ar 36.—38. pantu.
7. Ar Komisijas piekrišanu valde lemj par 
novēlējumu, dāvinājumu vai neatmaks
ājamu piešķīrumu pieņemšanu no citiem 
Kopienas avotiem.
8. Valdei ir disciplināras pilnvaras attiecīb
ā uz direktoru un galveno tīkla drošības 
speciālistu. 

9. Attiecīgā gadījumā valde saskaņā ar 
49. panta 2. punktu izstrādā Iestādes 
personāla politiku. 
10. Atbilstīgi 47. pantam valde pieņem īpa
šus noteikumus par tiesībām piekļūt Iest
ādes dokumentiem.  

11. Valde pieņem gada pārskatu par Iest
ādes darbību un vēlākais līdz 15. jūnijam 
nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Revīzijas palātai. Atbilst
īgi 28. panta 4. punktam pārskatā ietver 
atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru 
padome, par Iestādes regulatīvajām darbīb
ām attiecīgajā gadā.

Regulatoru padome pieņem gada pārskatu 
par Iestādes darbību un vēlākais līdz 15. j
ūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Revīzijas pal
ātai. Atbilstīgi 28. panta 4. punktam pārskat
ā iekļauj sadaļu par Iestādes regulatīvajām 
darbībām attiecīgajā gadā. Eiropas 
parlaments var pieprasīt, lai tam būtu 
savs pārstāvis regulatoru padomē attiec
īgu jautājumu risināšanai, kas saistīti 
reglamentējošu darbību.

12. Valde pieņem reglamentu.
13. Valde sniedz atzinumu Komisijai par 
administratīvajiem maksājumiem, ko Iest
āde var iekasēt no uzņēmumiem, veicot 
uzdevumus, kas minēti 16. pantā.
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Pamatojums

Valde var apdraudēt reglamentējošo institūciju neatkarību, veido nevajadzīgu birokrātijas sl
āni un tā jāatceļ. regulatoru padome ir Iestādes vadības institūcija; jāsaglabā tās atbildība 
par Iestādes darbības rezultātiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar
vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
loceklim jeb tā vietniekam, kas nav
direktors, un Komisijas pārstāvim ir pa 
vienai balsij.

4. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar
kvalificētu divu trešdaļu tās locekļu balsu 
vairākumu. Katram loceklim vai tā aizstāj
ējam, kas nav Komisijas pārstāvis ir pa 
vienai balsij.

Pamatojums
Nav iemesla izslēgt direktora balsstiesības. Kvalificēts balsu vairākums ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieņemti apsvērti lēmumi.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Regulatoru padome pieņem reglamentu. 5. Regulatoru padome pieņem reglamentu
ar kvalificētu divu trešdaļu tās locekļu 
balsu vairākumu.

Pamatojums

Kvalificēts balsu vairākums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti apsvērti l
ēmumi.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem norād
ījumus no dalībvalsts valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

6. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru padome darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem norād
ījumus no dalībvalsts valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām, kā arī
saglabā savu neatkarību no Komisijas.

Pamatojums

Jānodrošina neatkarība no Komisijas.  

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādi vada direktors, kas, veicot savas 
funkcijas, ir neatkarīgs. Neskarot 
Komisijas, valdes un regulatoru padomes 
attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un 
nepieņem norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Iestādi vada direktors, kas, veicot savas 
funkcijas, ir neatkarīgs. Neskarot Eiropas 
Parlamenta, Padomes, Komisijas un 
regulatoru padomes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem norādījumus 
no valdības vai citām struktūrām.

Pamatojums

Valde ir jāatceļ, bet vienlaikus jāatzīst Padomes un Parlamenta pilnvaras.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, apspriežoties ar regulatoru 
padomi, izvēloties vienu no vismaz diviem 
Komisijas ierosinātajiem kandidātiem un
ņemot vērā to nopelnus, prasmes un 
pieredzi elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu jomā, ieceļ direktoru. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt valdes 
izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt 
uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ, Eiropas Parlamentam 
vienojoties ar Padomi un apspriežoties ar
Komisiju un regulatoru padomi, ņemot vēr
ā nopelnus, prasmes un pieredzi 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 
jomā. Eiropas Parlamenta kompetentā
komiteja var uzaicināt kandidātus teikt 
uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jaut
ājumiem.
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Pamatojums

Tā kā Komisijai ir galīgā kompetence telekomunikāciju politikas jomā, un Iestādes padomdev
ējām funkcijām jābūt neatkarīgām, ir nepieciešams nodrošināt, ka Komisijai nav pilnvaru 
iecelšanai amatā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc Komisijas priekšlikuma valde, 
apspriežoties ar regulatoru padomi, ņemot 
vērā novērtējuma ziņojumu un tikai gad
ījumos, kad to var pamatot ar Iestādes pien
ākumiem un tai izvirzītajām prasībām, var 
vienu reizi pagarināt direktora pilnvaru 
termiņu par ne vairāk kā trim gadiem.

4. Pēc Komisijas priekšlikuma , apsprie
žoties ar regulatoru padomi, Eiropas 
Parlamentu un Padomi, ņemot vērā nov
ērtējuma ziņojumu un tikai gadījumos, kad 
to var pamatot ar Iestādes pienākumiem un 
tai izvirzītajām prasībām, var vienu reizi 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu par ne 
vairāk kā trim gadiem.

Administratīvā valde informē Eiropas 
Parlamentu par nodomu pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā
pirms direktora pilnvaru termiņa pagarinā
šanas Eiropas Parlamenta kompetentā
komiteja var uzaicināt direktoru teikt 
uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jaut
ājumiem.

Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru termi
ņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Pamatojums

Tā kā Komisijai ir galīgā kompetence telekomunikāciju politikas jomā, un Iestādes padomdev
ējām funkcijām jābūt neatkarīgām, ir nepieciešams nodrošināt, ka Komisijai nav pilnvaru 
iecelšanai amatā.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5. Direktoru var atlaist no amata tikai ar
valdes lēmumu un pēc apspriešanās ar 
regulatoru padomi. Valde pieņem šo l
ēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

5. Direktoru var atlaist no amata tikai ar
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 
un pēc apspriešanās ar Komisiju un
regulatoru padomi.

Pamatojums

Valde ir jāatceļ, bet vienlaikus jāatzīst Padomes un Parlamenta pilnvaras.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. līdz 5. punktsto

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktors sagatavo valdes darbu. 
Direktors bez balsstiesībām piedalās 
valdes darbā.
3. Pēc regulatoru padomes apstiprinājuma 
direktors pieņem 4.-23. pantā minētos 
atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

3. Pēc regulatoru padomes apstiprinājuma 
direktors pieņem 4.-23. pantā minētos 
atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

4. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Iestādes ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru padomei 
un Komisijai.

4.. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Iestādes ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru padomei 
un Komisijai.

Pirms 1. septembra Direktors iesniedz 
darba programmu, lai Valde to pieņemtu.
5. Direktors atbild par Iestādes ikgadējās 
darba programmas īstenošanu saskaņā ar 
attiecīgi regulatoru padomes un galvenā t
īklu drošības speciālista norādēm un 
valdes administratīvā pārraudzībā.

5. Direktors atbild par Iestādes ikgadējās 
darba programmas īstenošanu saskaņā ar 
attiecīgi regulatoru padomes norādēm.

Pamatojums

Valdes un galvenā tīklu drošības speciālista iesaistīšana jāsvītro. 

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
31. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots

Galvenais tīklu drošības speciālists

1. Galvenais tīklu drošības speciālists 
atbild par Iestādes tīklu un informācijas 
drošības uzdevumu koordinēšanu. 
Galvenais tīklu drošības speciālists strādā
direktora pakļautībā un tam atskaitās. 
Galvenais tīklu drošības speciālists 
sagatavos projektu gada darba 
programmai šo darbību veikšanai.

2. Valde, izvēloties vienu no vismaz 
diviem Komisijas ierosinātajiem kandid
ātiem un ņemot vērā to nopelnus, 
prasmes un pieredzi tīklu un informācijas 
drošības jomā, ieceļ galveno tīklu drošības 
speciālistu uz pieciem gadiem.

3. Galveno tīklu drošības speciālistu var 
atlaist no amata tikai ar valdes lēmumu 
un pēc apspriešanās ar direktoru. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locek
ļu balsu vairākumu.

4. Pēc Komisijas priekšlikuma valde, 
apspriežoties ar direktoru un tikai gad
ījumos, kad to var pamatot ar Iestādes 
pienākumiem un tai izvirzītajām prasīb
ām, var vienu reizi pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem.

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA).

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Galvenais tīklu drošības speciālists
izveido pastāvīgu ieinteresēto personu 
grupu, ko veido eksperti, kuri pārstāv 
atbilstīgās ieinteresētās personas jo īpaši no 
informācijas un sakaru tehnoloģijas 
nozares, patērētāju grupām un akadēmisko 
ekspertu vidus tīklu un informācijas droš
ības jomā. Galvenais tīklu drošības speci
ālists, apspriežoties ar direktoru, nosaka 
procedūras jo īpaši saistībā ar grupas locek
ļu skaitu, sastāvu un iecelšanu un grupas 
darbību. 

1. Direktors izveido pastāvīgu ieinteresēto 
personu grupu, ko veido eksperti, kuri pārst
āv atbilstīgās ieinteresētās personas jo īpaši 
no informācijas un sakaru tehnoloģijas 
nozares un patērētāju grupām. Direktors 
nosaka procedūras jo īpaši saistībā ar 
grupas locekļu skaitu, sastāvu un iecelšanu 
un grupas darbību. Grupa sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Komisijai un 
regulatoru padomei.

2. Grupas priekšsēdētājs ir galvenais tīklu 
drošības speciālists. Grupas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Grupas 
locekļi nedrīkst būt valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.

2. Grupas priekšsēdētājs ir direktors. 
Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus 
gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt regulatoru 
padomes locekļi

3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt klāt 
Grupas sanāksmēs un piedalīties tās darbā.

3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt klāt 
Grupas sanāksmēs un piedalīties tās darbā.

4. Grupa var dot padomus galvenajam t
īklu drošības speciālistam, par to, kā pildīt 
ar šo regulu noteiktos pienākumus, izstrād
āt priekšlikumu par atbilstīgajām Iestādes 
darba programmas daļām, kā arī sazināties 
ar ieinteresētajām personām par visiem jaut
ājumiem, kas saistīt ar darba programmu.

4. Grupa var dot padomus direktoram par 
to, kā pildīt ar šo regulu noteiktos pien
ākumus, izstrādāt priekšlikumu par atbilst
īgajām Iestādes darba programmas daļām, k
ā arī sazināties ar ieinteresētajām personām 
par visiem jautājumiem, kas saistīt ar darba 
programmu.

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA), un galvenā tīklu drošības speciālista amats nav vajadzīgs. Ir vajadzīga 
ieinteresēto personu vispārēja iesaistīšana. Tomēr var būt nepieciešama pasākumu īsteno
šana, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēta valsts regulatoru neatkarība. 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots

Apelācijas padome
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1. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem 
ar attiecīgu pieredzi elektronisko sakaru 
nozarē. Apelācijas padome ieceļ priekšsēd
ētāju.
2. Apelācijas padomes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, pēc 
Komisijas priekšlikuma ieceļ valde, 
apspriežoties ar regulatoru valdi.
3. Apelācijas padomes locekļu amata 
pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu 
var atjaunot. Apelācijas padomes locekļi l
ēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi. Tos 
nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas 
padomes locekļi nedrīkst veikt citus pien
ākumus Iestādē, valdē vai regulatoru 
padomē. Apelācijas padomes locekļus 
nevar atlaist no amata, izņemot, ja 
loceklis atzīts par vainīgu nopietnā pārk
āpumā, un atlaišanas lēmumu pieņem 
valde pēc apspriešanās ar regulatoru 
padomi.
4. Apelācijas padomes locekļi nevar piedal
īties apelācijas procesā, ja viņi tajā ir 
personīgi ieinteresēti vai ja viņi jau 
iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti kā vienas 
procesā iesaistītas puses pārstāvji, vai arī
ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma 
pieņemšanā.
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Ja kāda šā punkta pirmajā daļā minētā
iemesla vai kāda cita iemesla dēļ kāds no 
apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka 
viņa kolēģim nebūtu jāpiedalās apelācijas 
procesā, tad viņš attiecīgi informē apel
ācijas padomi. Visas apelācijas procesā
iesaistītās puses var iebilst pret apelācijas 
padomes locekli jebkura šā punkta pirmaj
ā daļā minētā iemesla dēļ vai arī tad, ja 
radušās aizdomas par neobjektivitāti. 
Iebildumu nevar pamatot ar locekļa 
valstspiederību, un to nepieņem, ja, 
apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas 
izskatīšanas procesā iesaistītā puse ir 
veikusi kādu procedūras pasākumu.

5. Apelācijas padomes lēmumu par rīcību 
4. punktā paredzētajos gadījumos pieņem 
bez attiecīgā locekļa līdzdalības. Lai pie
ņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli apel
ācijas padomē aizstāj viņa vietnieks, iz
ņemot gadījumus, kad arī vietnieks ir līdz
īgā situācijā. Pēdējā minētajā gadījumā
priekšsēdētājs ieceļ aizstājēju no citiem 
vietniekiem.

Pamatojums

Iestādes kompetencē nevar būt numuru izmantošanas tiesību jautājumi; tas dublē Apelācijas 
padomes pienākumus.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots

Apelācijas

1. Apelācijas padome atbild par lēmumu 
pieņemšanu par apelācijām, kas 
iesniegtas par Iestādes lēmumiem vai pas
ākumiem jomās, kuras noteiktas 8. panta 
1. punktā.
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2. Apelācijas padome pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz 
četri no sešiem locekļiem. Apelācijas 
padomi sasauc pēc vajadzības.

3. Apelācija, ko iesniedz saskaņā ar 
1. punktu, neaptur attiecīgā lēmuma piem
ērošanu. Tomēr apelācijas padome, ja tā
uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, var 
apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu.

4. Apelāciju kopā ar tās pamatojumu 
iesniedz Iestādē rakstveidā divu mēnešu 
laikā pēc lēmuma vai pasākuma paziņo
šanas attiecīgajam uzņēmumam vai, ja 
tas nav iespējams, dienā, kad Aģentūra šo 
lēmumu vai pasākumu publiskojusi. Apel
ācijas padome pieņem lēmumu divu mēne
šu laikā pēc apelācijas iesniegšanas.
5. Ja apelācija ir pieņemama, apelācijas 
padome pārbauda, vai apelācija ir 
pamatota. Tā tik bieži, cik vajadzīgs, 
uzaicina apelācijas procesā iesaistītās 
puses noteiktos termiņos iesniegt koment
ārus par sniegtajiem paziņojumiem vai 
par pārējo apelācijas procesā iesaistīto pu
šu ziņojumiem. Apelācijas procesā iesaist
ītajām pusēm ir tiesības izteikties mutiski. 
6. Apelācijas padome, ievērojot šo pantu, 
var īstenot visas pilnvaras, kas ir Iestādes 
kompetencē, vai nodot lietu Iestādes 
kompetentajai struktūrvienībai. Minētajai 
kompetentajai struktūrvienībai apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs.

7. Apelācijas padome pieņem reglamentu.

Pamatojums

Iestādes kompetencē nevar būt numuru izmantošanas tiesību jautājumi; tas dublē Apelācijas 
padomes pienākumus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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35. pants svītrots

Prasību celšana Pirmās instances tiesā un 
Eiropas Kopienu Tiesā

1. Saskaņā ar Līguma 230. pantu Pirmās 
instances tiesā vai Eiropas Kopienu tiesā
var celt prasību, apstrīdot apelācijas
padomes lēmumu vai, ja tai nav tiesību 
izskatīt apelāciju, Iestādes lēmumu.

2. Ja Iestāde nepieņem lēmumu, Eiropas 
Pirmās instances tiesā vai Eiropas 
Kopienu Tiesā var ierosināt tiesvedību par 
bezdarbību saskaņā ar Līguma 
232. pantu.

3. Iestādei jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas 
vai Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

Pamatojums

Ja attiecīgie grozījumi tiek pieņemti, numuru izmantošanas tiesības nebūs Iestādes kompetenc
ē, un būs vajadzīga apelācijas padome. Ja tie netiek pieņemti, procedūra jāsaglabā.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes ieņēmumi tiek veidoti šādi: 1. Iestādes ieņēmumi ir šādi:

(a) maksājumi par Iestādes 
pakalpojumiem,

a) vienu trešdaļu no ikgadējā finansējuma 
maksā tieši kā Kopienas subsīdiju saskaņ
ā ar budžeta lēmējinstitūcijas noteikto 
attiecīgo izdevumu kategoriju EK vispārēj
ā budžetā un 2006. gada 17. maija 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas iestāžu nolīguma par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 
47. panta noteikumiem1;
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(b) attiecīgā daļa izmantošanas nodevu,
ko atbilstīgi 17. panta noteikumiem 
samaksājuši pieteikuma iesniedzēji,

(b) divas trešdaļas no gada ienākumiem ir 
valsts pakalpojumu regulējošas iestādes 
tiešas iemaksas. No dalībvalstīm tiek pras
īts nodrošināt, ka valsts pakalpojumu 
regulējošas iestādes rīcībā ir pietiekami 
finanšu un cilvēkresursi, lai veiktu 
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru 
organizācijas tām uzdotos uzdevumus un 
nodrošinātu pienācīgu finansējumu šai 
organizācijai. Dalībvalstis konkrēti 
nosaka budžeta pozīciju, kura valsts 
pakalpojumu regulējošām iestādēm turpm
āk jāizmanto, lai nodrošinātu Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatoru organiz
ācijas resursus no to gada budžeta. Šie 
budžeti ir jāpublisko.

(c) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota 
Eiropas Kopienu vispārējā budžetā
(Komisijas iedaļā),

(d) novēlējumi, dāvinājumi vai neatmaks
ājami piešķīrumi, kas minēti 26. panta 
7. punktā,

(e) brīvprātīgas dalībvalstu vai to p
ārvaldes iestāžu iemaksas.

1 OV L 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Iestāde nevar būt pilnvarota vākt nodevas. Iestāde galvenokārt jāfinansē no dalībvalstu finan
šu līdzekļiem, lai nodrošinātu tās patiesu neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes izdevumi ir personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un 
saimnieciskās darbības izdevumus.

2. Iestādes izdevumi ir personāla, 
administratīvie, infrastruktūras un 
saimnieciskās darbības izdevumus, tostarp t
ādus, kas saistīti ar neatkarīga sekretari
āta izveidošanu.
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Pamatojums

Iestādei jābūt savam sekretariātam, kas apmierinās tās darbības visas adminsitratīvās vajadz
ības.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu valdei. Katru gadu valde, 
pamatojoties uz direktora sagatavoto 
projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un 
izdevumu aplēsi nākamajam finanšu gadam. 
Šo aplēsi, iekļaujot amatu saraksta 
projektu, valde ne vēlāk kā 31. martā nos
ūta Komisijai. Pirms aplēses pieņemšanas 
direktora sagatavoto projektu nosūta 
regulatoru padomei, kas par šo projektu 
var sniegt atzinumu.

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu regulatoru padomei. Katru gadu
regulatoru padome, pamatojoties uz 
direktora sagatavoto projektu, sagatavo 
Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmi n
ākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, iek
ļaujot amatu saraksta projektu, regulatoru 
padome ne vēlāk kā 31. martā nosūta 
Komisijai.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu, lai nodrošinātu patiesu 
neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5. Iestādes budžetu sagatavo valde. Tas kļ
ūst galīgs pēc Eiropas Kopienu vispārējā
budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. 
Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

5. Iestādes budžetu sagatavo regulatoru 
padome. Tas kļūst galīgs pēc Eiropas 
Kopienu vispārējā budžeta pieņemšanas gal
īgajā variantā. Vajadzības gadījumā to attiec
īgi koriģē.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu, lai nodrošinātu patiesu 
neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
37. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde bez kavēšanās informē budžeta l
ēmējinstitūciju par visiem plānotajiem 
projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski 
ietekmēt tās budžeta finansējumu, jo īpaši 
projektiem, kuri saistīti ar īpašumu, piem
ēram, ēku īre vai pirkšana. Tā par šiem 
projektiem informē Komisiju. Ja kāda bud
žeta lēmējiestāde paredz sniegt atzinumu, tā
Iestādi informē par šādu ieceri divu mēnešu 
laikā no brīža, kad saņemta informācija par 
nekustamā īpašuma projektu. Ja atbildes 
nav, Iestāde var veikt plānotās darbības.

6. Regulatoru padome bez kavēšanās 
informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem 
plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā
var būtiski ietekmēt tās budžeta finans
ējumu, jo īpaši projektiem, kuri saistīti ar 
īpašumu, piemēram, ēku īre vai pirkšana. T
ā par šiem projektiem informē Komisiju. Ja 
kāda budžeta lēmējiestāde paredz sniegt 
atzinumu, tā Iestādi informē par šādu ieceri 
divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta 
informācija par nekustamā īpašuma 
projektu. Ja atbildes nav, Iestāde var veikt 
plānotās darbības.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu, lai nodrošinātu patiesu 
neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4. Pēc Revīzijas palātas apsvērumu saņem
šanas par Iestādes provizoriskajiem p
ārskatiem saskaņā ar Padomes Regulas
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 129. pantu 
direktors, uzņemoties atbildību, sagatavo 
Iestādes galīgos pārskatus un nosūta tos
valdei atzinuma sniegšanai.

4. Pēc Revīzijas palātas apsvērumu saņem
šanas par Iestādes provizoriskajiem p
ārskatiem saskaņā ar Padomes Regulas
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 129. pantu 
direktors, uzņemoties atbildību, sagatavo 
Iestādes galīgos pārskatus un nosūta tos
regulatoru padomei atzinuma sniegšanai.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu un ziņojumu sniegšanu 
par tā izpildi, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde sniedz atzinumu par Iestādes gal
īgajiem pārskatiem.

5. Regulatoru padome sniedz atzinumu par 
Iestādes galīgajiem pārskatiem.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu un ziņojumu sniegšanu 
par tā izpildi, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
38. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Direktors šos galīgos pārskatus kopā ar
valdes atzinumu vēlākais līdz 1. jūlijam pēc 
attiecīgā finanšu gada beigām nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai.

6. Direktors šos galīgos pārskatus kopā ar
regulatoru padomes atzinumu vēlākais līdz 
1. jūlijam pēc attiecīgā finanšu gada beigām 
nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un Revīzijas palātai.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu un ziņojumu sniegšanu 
par tā izpildi, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku neatkarību no Komisijas.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
38. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Direktors vēlākais līdz 15. oktobrim nos
ūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsv
ērumiem. Šo atbildi direktors nosūta arī
valdei, Eiropas Parlamentam un Komisijai.

8. Direktors vēlākais līdz 15. oktobrim nos
ūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsv
ērumiem. Šo atbildi direktors nosūta arī
regulatoru padomei, Eiropas Parlamentam 
un Komisijai.

Pamatojums

Regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu un ziņojumu sniegšanu 
par tā izpildi, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādē piemērojamos finanšu noteikumus 
sagatavo valde pēc apspriešanās ar 
Komisiju. Šie noteikumi var atšķirties no 
Komisijas Regulas (EK, Euratom)
Nr. 2343/2002 prasībām, ja Iestādes darb
ības nodrošināšanai jāveic īpašas darbības 
un ja saņemts iepriekšējs Komisijas 
apstiprinājums.

Iestādē piemērojamos finanšu noteikumus 
sagatavo direktors pēc apspriešanās ar
regulatoru padomi un Komisiju. Šie 
noteikumi var atšķirties no Komisijas 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 pras
ībām, ja Iestādes darbības nodrošināšanai j
āveic īpašas darbības un ja saņemts iepriekš
ējs Komisijas apstiprinājums.

Pamatojums

Direktoram un regulatoru padomei jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu un zi
ņojumu sniegšanu par tā izpildi, tādējādi ļaujot nodrošināt lielāku neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2a. Ja nepieciešams, tiek garantēta saska
ņā ar 1. un 2. pantu sniegtās informācijas 
konfidencialitāte. Piemēro 46. pantu.

Pamatojums

Ja nepieciešams, jānodrošina informācijas konfidencialitāte. 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes personāls, tostarp direktors,
galvenais tīklu drošības speciālists un 
amatpersonas, ko dalībvalstis norīkojušas 
uz laiku, sniedz saistību deklarāciju un 
interešu deklarāciju, norādot, ka tām nav tie
šu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskat
īt par tādām, kas ietekmē to neatkarību. Š
ādas deklarācijas iesniedz rakstiski.

Iestādes personāls, tostarp direktors, un 
amatpersonas, ko dalībvalstis norīkojušas 
uz laiku, sniedz saistību deklarāciju un 
interešu deklarāciju, norādot, ka tām nav tie
šu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskat
īt par tādām, kas ietekmē to neatkarību. Š
ādas deklarācijas iesniedz rakstiski.

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA), un galvenā tīklu drošības speciālista amats nav vajadzīgs. 

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes valdes un padomju locekļi, 
direktors, pieaicinātie eksperti un 
darbinieki, tostarp dalībvalstu uz laiku nor
īkotās amatpersonas, pilda konfidencialit
ātes prasības atbilstīgi Līguma 287. pantam, 
pat ja tiem vairs nav jāpilda savi pienākumi.

2. Iestādes regulatoru padomes locekļi, 
direktors, pieaicinātie eksperti un 
darbinieki, tostarp dalībvalstu uz laiku nor
īkotās amatpersonas, pilda konfidencialit
ātes prasības atbilstīgi Līguma 287. pantam, 
pat ja tiem vairs nav jāpilda savi pienākumi.

Pamatojums

Jāsvītro valdes iesaistīšana.
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad Iest
āde faktiski sāka darboties, valde pieņem 
praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 
1049/2001 piemērošanai.

2. Sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad Iest
āde faktiski sāka darboties, regulatoru 
padome pieņem praktiskus pasākumus 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.

Pamatojums

Jāsvītro valdes iesaistīšana.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, saskaņā
ar Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību pie
ņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus.

2. Regulatoru padome, vienojoties ar 
Komisiju, saskaņā ar Eiropas Kopienu ierēd
ņu Civildienesta noteikumu 110. pantā
paredzēto kārtību pieņem vajadzīgos īsteno
šanas pasākumus.

Pamatojums

Jāsvītro valdes iesaistīšana. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj 
nodarbināt Iestādē dalībvalstu norīkotos 
ekspertus.

4. Regulatoru padome var pieņemt 
noteikumus, kas ļauj nodarbināt Iestādē dal
ībvalstu norīkotos ekspertus.
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Pamatojums

Jāsvītro valdes iesaistīšana. 

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadu laikā pēc faktiskās darbības sāk
šanas un pēc tam reizi trijos gados Komisija 
publicē vispārēju ziņojumu par pieredzi, kas 
gūta Iestādei darbojoties un veicot proced
ūras, kas noteiktas ar šo regulu. Vērtējums 
aptver Iestādes darba rezultātus un metodes 
saistībā ar Iestādes mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem, kas noteikti šajā regulā un 
ikgadējās darba programmās. Novērtējumā
ņemti vērā ieinteresēto personu uzskati, kas 
pausti Kopienas un valsts līmenī. Ziņojumu 
un visus saistītos priekšlikumus nosūtīs 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Trīs gadu laikā pēc faktiskās darbības sāk
šanas un pēc tam reizi trijos gados Komisija 
publicē vispārēju ziņojumu par pieredzi, kas 
gūta Iestādei darbojoties un veicot proced
ūras, kas noteiktas ar šo regulu. Vērtējums 
aptver Iestādes darba rezultātus un metodes 
saistībā ar Iestādes mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem, kas noteikti šajā regulā un 
ikgadējās darba programmās. Novērtējumā
ņemti vērā ieinteresēto personu uzskati, kas 
pausti Kopienas un valsts līmenī. Ziņojumu 
un visus saistītos priekšlikumus nosūtīs 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Reizi sešos gados Eiropas Parlaments, 
Komisija un Padome, ņemot vērā vispār
ējos ziņojumus, novērtē, vai Iestāde ir 
īstenojusi tās reglamentējošās konver
ģences mērķus un vai tirgus var darboties 
bez tās reglamentējošās pārraudzības. Iest
āde tiek vai nu likvidēta, vai arī tās 
pilnvaras tiek pagarinātas uz turpmākiem 
sešiem gadiem, ja par to tiek panākta 
vienošanās.

Pamatojums

Tā ir tehnoloģiju joma, kas ļoti strauji attīstās, un tādēļ pārbaude jāveic biežāk nekā vienu 
reizi viena pilnvaru termiņa laikā. Ir vēlams saistīt Iestādes pilnvaru saglabāšanu ar vispār
ējiem ziņojumiem, jo tajos tiek novērtēts Iestādes veikums. 

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
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56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants svītrots

Pārejas noteikumi

1. Iestāde 2011. gada 14. martā uzņemas 
atbildību par visām darbībām, ko pirms 
minētās dienas veica Eiropas Tīklu un 
Informācijas drošības aģentūra un kas ir 
šis regulas darbības jomā.
2. Eiropas Tīklu un Informācijas drošības 
aģentūras līdzdalību kustamo īpašumu p
ārvaldībā iepriekš 1. punktā minētajā dien
ā nodod iestādei no minētās dienas.

Pamatojums

Ar drošības jautājumiem efektīvi jau nodarbojas Eiropas Tīklu un informācijas drošības a
ģentūra (ENISA), un tie nevar būt Iestādes kompetencē.

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestāde
Atsauces COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ITRE
Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
JURI
10.12.2007

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Sharon Bowles
21.1.2008

Izskatīšana komitejā 26.2.2008 8.4.2008 28.5.2008
Pieņemšanas datums 29.5.2008
Galīgā balsojuma rezultāti +:

–:
0:

20
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojum
ā

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, 
Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, 
Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zv
ěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā
balsojumā

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios 
Papastamkos, Jacques Toubon

Adlib Express Watermark


	726131lv.doc

